24.4.2017 – 4. setkání KPŠ při ZŠ nám Bří Jandusů 2, Praha-Uhříněves
Přítomno: 23 třídních důvěrníků
Zápis:
1) Bezpečnost dětí – proběhlo proškolení žáků (1.-3. ročníků) od společnosti http://www.kravjunior.cz/.
Školení byla dle učitelů kvalitní, pro jejich vyšší účinnost je třeba informace pravidelně dětem opakovat
a připomínat. Učitelé vyhodnotili, že tyto kurzy by byly vhodné cca od 3. ročníku.
2) Zápis do 1. tříd – k zápisu se dostavilo 145 dětí a předběžně:
a) 115 spádových k nám do školy
b) 22 spádových do ZŠ U Obory a jinam
c) 8 žádostí o odklad povinné školní docházky
3) 7. ples ZŠ Jandusů 18.3.2017 – vyúčtování:
a) Příjmy ........................... 74 550,- Kč
b) Výdaje .......................... 35 805,- Kč
c) Zisk ............................... 38 745,- Kč
Jak bylo schváleno na předešlém 3. setkání KPŠ 20.3.2017, zisk bude použit k nákupu vybavení na
běžecké lyžování.
4) Velikonoční dílna 8.4.2017 – vyúčtování bude zpracováno v nejbližších dnech, výsledek bude určitě
plusový. Zájem ze strany rodičů byl velký.
5) K zamyšlení pro rodiče:
a) Na co použít výtěžek z Velikonoční a Vánoční dílny – pokud máte návrhy, prosím zašlete je na
reditel@zsjandusu.net.
b) Téma 8. jarního plesu, který proběhne pravděpodobně někdy v březnu 2018 – pokud máte
návrhy, prosím zašlete je na reditel@zsjandusu.net.

Diskuze:


Další cizí jazyk od 7. ročníku, proč je jen jeden – Němčina? Odp.: Další cizí jazyk má 2 hodinovou dotaci
v 7., 8. a 9. ročníku. Je náročné sehnat učitele více cizích jazyků na velmi malý úvazek, případně zajistit
kontinuitu do budoucna. Každý školní rok může být výběr žáků jiný. Případně můžeme pro orientaci dát
dotazník mezi žáky současných 6. ročníků.



Dotaz, zda učitelky současných 2. ročníků budou pokračovat se svými třídami dále? Odp.: Učitelky ze
současných 2. ročníků budou od 1.9.2017 třídními učitelkami v budoucích 1. třídách. Do 1. ročníků
dáváme vždy ty nejzkušenější paní učitelky. Stejně tomu tak bylo i při nástupu dětí současných 2. ročníků
do 1. třídy ve školním roce 2015/2016.



Venkovní hala? Odp.: Předpokládaný termín otevření je ve školním roce 2017/2018. Jedná se
o montovanou (ne nafukovací) halu. Průchod z hlavní budovy by měl být krytý. Hala je situována tak, aby
co nejméně stínila do přístavby (splňuje hygienické normy). Atletická dráha i menší hřiště budou
zachovány. V hale bude zázemí (WC, šatny, nářaďovna).



Návrh, aby v případě konání třídnické hodiny o tomto byli informováni i rodiče. Odp.: V případě konání
třídnické hodiny zašle třídní učitel rodičům informativní email, kde uvede i téma k řešení, aby měli rodiče
přehled.



Rodiče požádali o zaslání informací o novém systému parkování i emailem. Odp.: Veškeré informace dává
škola na web a na FB stránky školy. Informaci o parkování (i o připravovaném školení pro rodiče 2.5.2017)
zašle rodičům a email.



Školní jídelna, zda bude zastřešení parkoviště a zvětšení míst pro sezení a výdej? Odp.: Dle sdělení MČ
Praha 22 je zpracována studie. Z důvodu výstavby ZŠ Romance (zde bude také vývařovna) je nyní
realizace přístavby ŠJ pozastavena – výstavba by byla neekonomická.



Dotaz, zda by mohla Městská policie – hlídky, procházet v okolí školy i v odpoledních hodinách (cca
v 11:40 – 12:45)? Odp.: Ředitel zašle na Městskou policii požadavek.
V Praze dne 24.4.2017
zapsal: Jiří Měchura
ověřil: Karel Nenička

